
№ з/п Пріорітетні завдання Зміст заходів
Термін 

виконання
Виконавці

Орієнтовний 

обсяг 

фінансуванн

я відповідно 

до програми, 

тис.грн

Річний обсяг 

фінансуванн

я, тис. грн

Фактично 

профінансов

ано у 

звітному 

періоді, тис. 

грн

Відсоток 

виконання 

заходу, %

Інформація про виконання або причини невиконання заходу                                                                                         

за I півріччя 2021 року

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.1. Створення міської політики захисту 

клімату згідно цілей та завдань, 

взятих громадою в рамках мерів 

європейської ініціативи «Угода 

мерів по клімату і енергії». 

Розробити та затвердити План дій зі 

сталого енергетичного розвитку та 

клімату 

2020-2021 роки Департамент економічного 

розвитку міської ради

ГО «Еко-клуб»

КУ «Агенція розвитку міста» 

міської ради

x x x 100

Триває робота над оцінкою вразливості громади до зміни клімату. Підготовлено частину по 

кліматичній оцінці, проведено опитування мешканців. Отримано на перевірку перший розділ 

ПДСЕРК, надано зауваження по ньому.

У червні 2021 року в рамках урбаністично-культурного фестивалю "Майстерня міста" відбулася 

презентація напрацювань по стратегічного документу "План дій сталого енергетичного розвитку та 

клімату Житомирської міської територіальної громади на 2021-2030 роки", участь у обговоренні 

проєкту документу взяла національний експерт "Угоди мерів-Схід" Оксана Кисіль.

1.2. Перегляд та актуалізація Плану дій 

зі сталого енергетичного розвитку 

Житомирської міської 

територіальної громади на 2015-

2024 роки

2021-2024 роки Департамент економічного 

розвитку міської ради

x x x 100

Здійснено збір інформації від виконавчих органів міської ради, комунальних підприємств міської 

ради, Житомирського центру з гідрометрології, Житомирського обласного управління водних 

ресурсів, Житомирського обласного центру громадського здоров'я для підготовки ПДСЕРК 

Житомирської міської територіальної громади до 2030 року. Триває збір інформації по споживанню 

енергоносіїв для підготовки звітності.

1.3. Розробка, затвердження та 

моніторинг системи показників, що 

характеризують досягнення цілей 

Угоди мерів та міської політики 

захисту клімату

2021-2024 роки Департамент економічного 

розвитку міської ради

x x x 100

Проводився збір інформації по споживанню енергоносіїв для підготовки звітності по досягненню 

цілей "Угоди мерів".

1.4. Включення до муніципального 

енергетичного плану завдань та 

заходів згідно з концепцією 

інтегрованого розвитку міста

2021 рік Департамент економічного 

розвитку міської ради

x x x 100

Захід виконано.

1.5. Розробка програми державного 

моніторингу в галузі охорони 

атмосферного повітря та її 

стратегічної оцінки

2020-2021 роки Управління комунального 

господарства 
x x x 0

0,00 0,00 0,00

2.1. Вдосконалення методики 

розрахунку базових рівнів 

споживання енергетичних та водних 

ресурсів бюджетними будівлями 

громади

2021-2024 роки Департамент економічного 

розвитку міської ради

x x x 0

Підготовлено та опубліковано на сайті Житомирської міської ради проєкт рішення виконавчого 

комітету "Про внесення змін в додаток до рішення виконавчого комітету міської ради від 15.11.2017 

№1058", яким передбачається вдосконалення методики розрахунків базових рівнів споживання 

теплової енергії.

2.2. Розробка енергосертифікатів для 

бюджетних будівель

2021-2024 роки Департамент економічного 

розвитку міської ради

Департамент освіти міської 

ради

Управління охорони здоров’я 

міської ради

Управління капітального 

будівництва міської ради

x x x 0

Сформовано перелік потенційних об'єктів енергетичної сертифікації на 2021 рік:

- «Реконструкція стадіону «Спартак» дитячо-юнацької школи з футболу «Полісся» в м. Житомирі»

- «Реконструкція приміщень дошкільного навчального закладу №32 у м. Житомирі по вул. 

Якубовського, 10»

- Реконструкція частини приміщень поліклініки лікарів загальної практики комунальної установи 

"Центральна міська лікарня №2" під амбулаторію загальної практики - сімейної медицини за 

адресою: м. Житомир, майдан Визволення, 1".

Після завершення будівельних робіт та перед введенням в експлуатацію буде проведено сертифікацію 

енергетичної ефективності.

1. Розвиток та територіальне планування

Забезпечити сталість системи 

управління місцевою 

енергетичною політикою

Забезпечити узгодження цілей 

та завдань стратегічних 

документів розвитку громади

ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ 1

2. Муніципальні будівлі та споруди

Провести первинний огляд, 

аналіз будівель бюджетної 

сфери та впровадити 

стандарти споживання 

енергоресурсів

Звіт

про результати виконання 

міської цільової програми "Муніципальний енергетичний план Житомирської міської територіальної громади на 2021-2024 роки"

за І півріччя 2021 року

Дата і номер рішення міської ради: від 24.12.2020 р. №53 (зі змінами)

Відповідальний виконавець Програми: департамент економічного розвитку міської ради

Термін реалізації Програми: 2021-2024 роки

1. Виконання заходів Програми



2.3. Впровадження системи 

автоматичного збору даних 

споживання енергоресурсів

2021-2024 роки Департамент економічного 

розвитку міської ради

x x x 0

2.4. Встановлення та заміна теплових 

лічильників в закладах бюджетної 

сфери

2021-2024 роки Департамент освіти міської 

ради, 

Управління охорони здоров’я 

міської ради

Управління культури міської 

x x x 0

За І півріччя не відбувалось встановлення або заміни теплових лічильників в закладах бюджетної 

сфери 

2.5. Встановлення та заміна лічильників 

обліку електроенергії в закладах 

бюджетної сфери

2021-2024 роки Департамент освіти міської 

ради, 

Управління охорони здоров’я 

міської ради

x x x 0

За І півріччя не відбувалось встановлення або заміни лічильників обліку електричної енергії в 

закладах бюджетної сфери 

2.6. Підготувати план поступової 

термосанації всіх будівель 

бюджетної сфери громади

Розробка плану термосанації 

бюджетних будівель громади

2021 рік Управління капітального 

будівництва міської ради
x x x 0

Розроблене технічне завдання на розробку проектної документації з термосанації будівель бюджетної 

сфери.

2.7. Забезпечити високу якість 

виконання робіт з термо-

модернізації будівель 

бюджетної сфери

Перегляд та актуалізація детального 

технічного завдання на розробку 

проєктної документації з 

термосанації будівель бюджетної 

сфери

2021-2024 роки Управління капітального 

будівництва міської ради

x x x 0

При розробці технічного завдання  на проєктування враховуються будівельні вимоги згідно ДБНів, 

які є актуальні на момент їх розробки.

2.8. Впроваджувати інноваційні 

технології з використанням 

відновлювальні джерел 

енергії

Встановлення теплових насосів чи 

сонячних колекторів в закладах 

бюджетної сфер, в тому числі з 

заміною традиційної системи 

гарячого водопостачання або 

опалення

2021-2024 роки Департамент освіти міської 

ради

x x x 50

Відновлено роботу (в тестовому режимі) теплового насосу, який встановлений на котельні КП 

"ЖТКЕ" за адресою вул. Київська, 25 для забезпечення гарячою водою ЖДНЗ №49.

2.9. Впроваджувати інноваційні 

технології з використанням 

відновлювальні джерел 

енергії

Встановлення сонячних панелей для 

виробництва електроенергії в 

закладах бюджетної сфери громади

2021-2024 роки Департамент освіти міської 

ради
x x x 0

2.10. Впровадження проєкту 

«Енергоефективність в м. 

Житомирі» (SECO)

2021-2022 роки Управління капітального 

будівництва міської ради
x x x 99

Роботи призупинено. Розірвано контрактну угоду з підрядною організацією ТОВ "ЕЙР ТРЕЙД". 

Підготовка документів для введення в експлуатацію.

2.11. Впровадження проєкту з 

термореновації будівель бюджетної 

сфери за рахунок коштів Німецького 

державного банку розвитку (KFW)

2021-2024 роки Департамент економічного 

розвитку міської ради

КУ «Агенція розвитку міста» 

міської ради

Управління капітального 

будівництва міської ради

x x x 100

Завершено І-й етап закупівлі консультаційних послуг на супровід проекту та впровадження супутніх 

заходів. Підготовлено проект окремої фінансової угоди між містом та KfW, Кредитну угоду між KfW 

та Урядом України (триває процес погодження угод).

2.12. Впровадження проєкту «Розвиток 

системи теплопостачання міста 

Житомира» (ЄБРР)

2021-2024 роки Управління комунального 

господарства міської ради, КП 

«Житомиртеплокомуненерго» 

ЖМР

x x x 79

Реконструкція теплових мереж дільниці № 4 котельні РК-6 в м. Житомирі (перша та друга черга - 35 

т/м) за кошти кредиту ЄБРР та міського бюджету. Станом на 01.04.2021 р. змонтовано 4339,1 мп 

теплових мереж в двотрубному вимірі (21 т/м). Після завершення опалювального сезону 

2020/2021 рр. продовжено виконання робіт за контрактом, триває реконструкція 12 теплових 

мереж (відсоток виконання заходу - 65%).

Технічне переоснащення теплових вузлів шляхом встановлення індивідуальних теплових пунктів 

(ІТП) в будинках, що підключені  до котелень РК-8, Шевченка, 103 та Вітрука, 10. - 100% Станом 

на 01.04.2021 р. роботи за контрактом завершено.

2.14. Технічне переоснащення котелень, 

заміна пальників, встановлення 

лічильників теплової енергії

2021-2024 роки КП 

«Житомиртеплокомуненерго» 

ЖМР
х х х 0

2.13. Впровадження проєкту 

«Енергоефективність в м. 

Житомирі» (SECO)

2021-2024 роки Управління комунального 

господарства міської ради, КП 

«Житомиртеплокомуненерго» 

ЖМР
x x x 73,5

Розвиток системи управління 

та контролю за споживанням 

енергоресурсів в бюджетній 

сфері

Поліпшити теплотехнічні 

характеристики 

огороджувальних конструкцій 

будівель закладів бюджетної 

сфери міста

Впроваджувати інноваційні 

технології, в т. ч. з 

використанням 

альтернативних джерел 

енергії

Реконструкція теплових мереж котелень РК-9, РК-10 в м. Житомирі за кошти гранту SECO та 

міського бюджету - 78%. Продовження виконання робіт за контрактом після опалювального 

сезону 2020/2021.

Технічне переоснащення теплових вузлів шляхом встановлення індивідуальних теплових пунктів 

(ІТП) в будинках, що підключені до котельні РК-10, РК-11 в м. Житомирі за кошти гранту SECO та 

міського бюджету - 68% Продовження виконання робіт за контрактом після опалювального 

сезону 2020/2021.



2.15. Будівництво, реконструкція та 

ремонт вентиляційних систем з 

рекуперацією тепла в закладах 

бюджетної сфери громади

2021-2024 роки Департамент освіти міської 

ради

х х х

2.16. Встановлення індивідуальних 

терморегуляторів і засувок на 

радіатори опалення та 

балансувальних клапанів, 

індивідуальних теплових пунктів, 

здійснення гідрохімічної промивки

2021-2024 роки Департамент освіти міської 

ради

х х х 4,4

Виконано у ДЮСШ №1, ДНЗ №63

2.17. Заміна арматури та теплоізоляції 

трубопроводів систем опалення та 

гарячого водопостачання 

2021-2024 роки Департамент освіти міської 

ради

х х х 10,6

Виконано у ДНЗ №45, ДНЗ №58

2.18. Заміна ламп розжарювання на 

енергозберігаючі лампи в закладах 

бюджетної сфери.

2021-2024 роки Департамент освіти міської 

ради, Управління охорони 

здоров’я міської ради х х х 71

За січень-червень 2021 року придбано 1686 енергозберігаючих лампи та світлодіодних світильників 

для закладів охорони здоров'я.

Управлінням культури міської ради було придбано 136 світлодіодні лампи та 19 світильників LED за 

кошти, які було виділено відповідно до рішення № 1294 від 18.12.2018 р. "Про затвердження 

положення про стимулювання заходів з енергозбереження".

2.19.

Заміна електричного кухонного 

обладнання на більш 

енергоефективне.

2021-2024 роки Департамент освіти міської 

ради
х х х

2.20. Заміна вікон на вікна з опором 

теплопередачі 0,75м2*К/Вт і вище

2021-2024 роки Департамент освіти міської 

ради х х х

2.21. Впроваджувати LED-

технології в комунальному 

господарстві міста  

Заміна ламп розжарювання в 

світлофорних об’єктах на 

світлодіодні

2021-2024 роки Управління транспорту і 

зв'язку міської ради
x x x 100

Захід виконано

2.22 Впроваджувати малозатратні 

інвестиційні заходи в 

закладах бюджетної сфери 

міста

Оснащення водозберігаючими 

аераторами закладів бюджетної 

сфери громади

2021-2024 роки Департамент освіти міської 

ради, управління охорони 

здоров’я міської ради
x x x

0,00 0,00 0,00

3.1. Забезпечити надійне 

постачання деревної маси для 

роботи біоенергетичних 

установок КП 

«Житомиртепло-

комуненерго» ЖМР

Організація постачання КП 

«Зеленбуд» ЖМР деревної щепи для 

КП «Житомиртеплокомуненерго» 

ЖМР

2021-2024 роки Управління комунального 

господарства міської ради

x x x 0

3.2. Розробити нові фінансові 

механізми для впровадження 

енерго-ефективних заходів

Підтримка енергоефективних 

інвестицій в приватних будівлях 

шляхом створення муніципального 

револьверного фонду або створення 

комунальної енергосервісної 

компанії

2021-2024 роки Департамент економічного 

розвитку міської ради

x x x 0

3.3. Реалізувати існуючий 

потенціал гідроенергетики

Будівництво 4-х міні 

гідроелектростанцій на річці Тетерів 

(існуючі гідротехнічні споруди, що є 

власністю територіальної громади)

2021-2024 роки КУ "Агенція розвитку міста" 

міської  ради міської ради

x x x 0

На гідротехнічній споруді, що знаходиться за адресою: вул. Жуйка, 12 в місті Житомирі, міні-ГЕС 

функціонує з 2016 року.

З метою будівництва міні-ГЕС на гідротехнічних спорудах (в с. Дениші, провулок 2-й Кривий, 10а, 

провулок Паперовий, 16) у 2016-2017 роках були проведені відповідні інвестиційні конкурси. Станом 

на 30.06.2021 проведення згаданих конкурсів оскаржується в судовому порядку.

3. Постачання та розподіл енергії

Забезпечити належну 

експлуатацію будівель 

бюджетної сфери громади

Здійснювати заміну старого 

обладнання на нове класу 

енерго-ефективності не нижче 

«В»

ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ 2



3.4. Впровадження проєкту  «Розвиток 

системи теплопостачання міста 

Житомира» (ЄБРР)

2016-2024 роки Управління комунального 

господарства, КП 

«Житомиртеплокомуненерго» 

ЖМР

x x x

Реконструкція районної котельні РК-11 м. Житомир на ТЕЦ (біомаса). Паливо – тріска деревини. 

02.12.2020 р. підприємство звернулось до ЄБРР щодо надання незаперечення на розірвання 

контракту № A-2.1: «ТЕЦ на біомасі» від 18.06.2020 р. з підрядником UAB Enerstena через 

невиконання ним своїх зобов'язань за Контрактом. 05.05.2021р. отримано дозвіл від ЄБРР щодо 

початку підготовкипроведення одностадійного тендеру лот № А-2,1 "ТЕЦ на біомасі" електронній 

площадці Банку системи ЄСЕРР. 17.05.2021 р. на погодження Банку направлено переглянуту тендеру 

документацію у відповідності до правил проведення закупівель одностадійної тендерної процедури. 

22.06.2021 р. отримано коментарі Банку. 24.06.2021 р. було повторно направлено на погодження 

тендерну документацію через систему ЕСЕРР.

3.5. Впровадження проєкту 

«Енергоефективність в м. 

Житомирі» (SECO)

2016-2024 роки Управління комунального 

господарства, КП 

«Житомиртеплокомуненерго» 

ЖМР

x x x 30

Реконструкція районної котельні РК-10 за адресою: пров. 1-й Винокурний, 36-а м. Житомир, шляхом 

встановлення термодинамічної установки органічного циклу Ренкіна (паливо-тріска деревини):

Триває поставка та монтаж обладнання (85%), виконання будівельно-монтажних робіт (50%).

3.6. Розвиток системи управління 

контролю за споживанням 

теплової енергії на рівні 

кінцевого споживача

Впровадження системи 

диспетчеризації роботи 

(дистанційного управління та 

моніторингу) індивідуальних 

теплових пунктів

2016-2024 роки Управління комунального 

господарства, КП 

«Житомиртеплокомуненерго» 

ЖМР
x x x

Диспетчеризація 230 індивідуальних теплових пунктів (ІТП), а саме встановлення  автоматизованої 

системи управління (SCADA). - Стадія погодження отримання гранту від SECO.

3.7.

x x x

ZHT-QCBS-02 Технічний нагляд реконструкції КОС, реконструкції водоочисної станції, насосних 

станцій водопроводу та мереж водопостачання - 64 % Отримано підтвердження Світового Банку 

щодо переможця тендеру (компанія HYDRO INGENIEURE Umwelttechnik GmbH), з яким 

11.10.2018 р. підписано контракт. Консультант також був залучений до підготовки супровідної 

документації та Технічного завдання для проектування напірного колектору між ОСК-1 та 

ОСК-2.

ZHT-QCBS-03 Реконструкція каналізаційних очисних споруд (включаючи заміну  механічного та 

електричного обладнання та каналізаційних мереж) - 32%. Відсоток виконаних робіт на ОСК-2 

наведено нижче: Будівля № 2  Накопичувальний резервуар з НС для виробничих стоків (25%), 

Будівля № 3 Будівля з решітками (92 %), Будівля № 4 Аерований пісковловлювач (96%), 

Будівля № 5 Шахта з вхідним витратоміром (65 %)  Будівля №6 Урівнюючий резервуар (10%), 

Будівля №7 Розподільча камера до первинного відстійника (10%) Будівля №8 Первинний 

відстійник (50%)

Будівля №11 Анаеробний відокремлювач (10%) Будівля № 12.2  Аераційні резервуари(45%), 

Будівля №13 Розподільча камера до вторинного відстійника (10%) Будівля № 14 Вторинний 

відстійник (20%),  Будівля № 18 Повітродувки в контейнерах (85 %),  Будівля № 20 

Гравітаційний ущільнювач (95%), 

Будівля № 21 Будівля для механічного згущення мулу та зневоднення (87%),  Будівля № 22 

Сховище мулу для первинного та надлишкового мулу (95%);  Будівля № 27 Адмінбудівля з 

лабораторією та технічними приміщеннями (70%),  Будівля № 28 Трансформаторна підстанція 

(85 %), 

В рамках отриманого гранту Підрядник розробив проект стадії П для реконструкції ГКНС, 

який отримав позитивний звіт під час експертизи та схвалення Консультанта з технічного 

нагляду.

Р-стадії був перевірений Консультантом під час коригування дизайну. Паралельно 

проводяться підготовчі та демонтажні роботи всередині ГКНС.

Побудувати когенераційні 

теплоелектро-станції на щепі 

для КП 

«Житомиртеплокомуненерго» 

ЖМР 

Замінити енергоємне насосне 

обладнання КП 

«Житомирводоканал» ЖМР

Впровадження проєкту «Розвиток та 

реконструкція системи 

водопостачання/ водовідведення 

міста Житомира» (Світовий банк)

2016-2024 роки Управління комунального 

господарства, КП 

«Житомирводоканал» ЖМР

60



x x x

ZHT-ICB-04 Реконструкція насосних станцій водопроводу та водоочисної станції - 32%. Підписано 

контракт з переможцем тендеру, а саме JV RIKO-HIDROINZENIRING. 

Відсоток виконаних робіт на ВОС наведено нижче:

Будівля № 1 Приймальна камера (77%); Камера коагуляції (91%)

Флокуляційна камера (82%); Відстійник (78%); Рециркуляція (66%); Дозування піску (60%)

Технічний корпус (19%); ВНС-2 (76%); Колектори у ВНС-2 (72%); Адміністративна будівля 

(85%)

Гравітаціні фільтри (12%); Електричні роботи (15%).

ZHT-ICB-05 Реконструкція водопровідних мереж - продовжуються будівельно-монтажні роботи з 

реконструкції міської водопровідної мережі на 4-х та 7-ми дюкерних переходах - 38%. Отримано 

підтвердження Світового Банку щодо переможця тендеру, а саме компанія “KSM-GROUP”. 

Підписано контракт та розпочато  будівельно-монтажні роботи з реконструкці міської 

водопровідної мережі на 4-х ділянках та 7-ми дюкерних переходах.Станом на четвертий 

квартал 2020 року виконано наступні роботи:

100 % завершено Ділянку 14 (від вул. Чуднівська уздовж вул. Чумацький шлях, вул. Радонова, 

вул. Островського до вул. Західна )

92% завершено Ділянку 2 (від вул. Чуднівській уздовж пров. Нагірний, землями с. Зарічани до 

вул. Шевченка)

95% завершено Ділянку 4 (від перехрестя Бердичівського та Сквирівського шосе, землями с. 

Станишівка до вул. І.Гонти.)

0% завершено Ділянку 1; 0% завершено Ділянку 16-1

100% завершено дюкерний перехід 16-2; 100% завершено дюкерний перехід 16-3

100% завершено дюкерний перехід 16-4; 0% завершено дюкерний перехід 16-5

100% завершено дюкерний перехід 16-6; 0% завершено дюкерний перехід 16-7

80% завершено від всього обсягу робіт.

3.8. Створити систему 

ефективного поводження з 

енерго-обладнанням, що 

підлягає утилізації

Будівництво сміттєпереробного 

заводу

2021-2024 роки КУ "Агенція розвитку міста" 

міської ради                                                                      

Приватний інвестор   x x x

Будівництво здійснює приватна компанія. 

3.9. Забезпечити сталий розвиток 

системи централізованого 

теплопостачання

Збільшення кількості споживачів, 

які використовують централізоване 

теплопостачання

2021-2024 роки Управління комунального 

господарства

КП 

«Житомиртеплокомуненерго» 

міської ради

x x x 100

На виконання Меморандуму про співпрацю між Німецьким товариством міжнародного 

співробітництва (GIZ) та Житомирською міська радою в рамках проєкту «Просування 

енергоефективності та імплементації Директиви ЄС про енергоефективність в Україні» заповнено 

опитувальник з вихідними даними для попередньої оцінки стану теплопостачання та споживання 

тепла у громаді.

0,00 0,00 0,00

4.1. Впроваджувати інноваційні 

рішення для паливних систем 

муніципального 

автотранспорту

Переведення автомобілів 

виконавчого комітету міської ради 

та комунальних підприємств на 

використання технологій із 

меншими викидами СО2

2021-2024 роки Виконавчий комітет міської 

ради, комунальні 

підприємства

x x x 0

4.2. Запровадження електронної 

навігаційної системи для вільних 

паркувальних місць

2021-2024 роки Управління транспорту і 

зв’язку міської ради
x x x 0

Виконання даного заходу передбачено на 2022-2024 роки після введення системи платних парковок.

4.3. Влаштування платних парковок 2021-2024 роки Управління транспорту і 

зв’язку міської ради
x x x 0

Готується проєкт рішення виконавчого комітету про внесення змін до рішення від 22.12 2016 року № 

1162 "Про організацію паркування транспортних засобів на території міста Житомира"

4.4 Розвантажити центр міста та 

основні вулиці від 

транспортних засобів

Покращення управління трафіком 

та організація дорожнього руху в 

центрі території громади та на 

основних вулицях

2021-2024 роки Управління транспорту і 

зв’язку міської ради

x x x 25

Запроваджено «Зелену хвилю» на 28 світлофорних об’єктах зі 110

4.5. Розвантажити центр міста та 

основні вулиці від 

транспортних засобів

Запровадження обмежень на 

використання приватного 

автотранспорту в межах території 

громади, створення «зелених» та 

пішохідних зон, будівництво 

велодоріжок

2021-2024 роки Управління транспорту і 

зв’язку міської ради, 

управління капітально 

будівництва міської ради x x x 0

Велосмуги наносяться дорожньою розміткою в межах проїжджої частини в рамках проведення 

капітального ремонту доріг за умови відповідності ДБН. У 1 півріччі велосмуги не наносились.

ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ 3

4. Мобільність

Створити мережу парковок 

для автомобілів

Замінити енергоємне насосне 

обладнання КП 

«Житомирводоканал» ЖМР

Впровадження проєкту «Розвиток та 

реконструкція системи 

водопостачання/ водовідведення 

міста Житомира» (Світовий банк)

2016-2024 роки Управління комунального 

господарства, КП 

«Житомирводоканал» ЖМР

60



4.6. Підвищити безпеку для 

учасників дорожнього руху

Встановлення засобів примусового 

обмеження швидкості, збільшення 

кількості таких засобів, 

встановлення попереджувальних 

знаків на аварійно-небезпечних 

ділянках

2021-2024 роки Управління транспорту і 

зв’язку міської ради КП 

«УАШ» ЖМР
x x x 100

Встановлено 623 секції пристроїв за 31 адресою.

4.7. Покращення пішохідних переходів:

 - модернізація нерегульованих 

пішохідних переходів;

 - вдосконалення пішохідних 

переходів для людей з особливими 

потребами;

 - встановлення світлофорів для 

безпечного перетину вулиць

2021-2024 роки Управління транспорту і 

зв’язку міської ради, 

управління комунального 

господарства міської ради

x x x 0

Захід не виконується у звязку з відсутністю фінансування.

4.8. Впровадження освітньої 

інформаційної кампанії щодо 

безпеки дорожнього руху для 

школярів

2021-2024 роки Управління транспорту і 

зв’язку міської ради  

Департамент освіти міської 

ради 

x x x 100

Навчання проводилось у школах працівниками Управління патрульної поліції в Житомирській 

області.

4.9 Проведення поточних та 

капітальних ремонтів тротуарного 

покриття

2021-2024 роки Управління транспорту і 

звязку міської ради                                                          

Управління капітального 

будівництва

x x x 0

За І півріччя 2021 року відремонтовано 18624 м.кв. тротуарного покриття.

4.10 Покращення міського простору для 

пішоходів:

 - встановлення сміттєвих урн;

 - перетворення скверів в 

привабливі публічні простори;

 - встановлення засобів обмеження 

доступу авто на пішохідні доріжки

2021-2024 роки Управління транспорту і 

зв’язку міської ради, 

управління комунального 

господарства, управління 

житлового господарства 

міської ради, управління 

капітального будівництва 

міської ради

x x x 0

За І півріччя 2021 року встановлено 4 бетонні та 9 пластикових урн.

Антипаркувальні пристрої у І півріччі 2021 року не встановлювалися. Встановлення відбувається 

відповідно до заявок в т.ч. - рішення комісії з безпеки дорожнього руху.

4.11 Збільшити кількість зелених 

насаджень

Розробка та впровадження 

концепції озеленення вулиць міста 

території громади

2021-2024 роки Управління комунального 

господарства міської ради, КП 

"Зеленбуд" міської ради, 

управління житлового 

господарпства міської мари, 

департамент містобудування 

та земельних відносин міської 

ради

x x x 0

КП "Зеленбуд" міської ради заплановано виконання робіт по озелененню таких об'єктів: площа 

Корольова, сквер на розі вулиць Небесної Сотні та Лятошинського, Водонапірна веж (вул. 

Пушкінська), Новий бульвар, сквер на вул. Покровській.

Планується виконання робіт з оновлення рядової посадки дерев на вулицях Небесної Сотні, В. 

Бердичівській, Кафедральній, Михайлівській, Рильського, Київській, Театральній та на майдані 

Перемоги. Відсоток виконання заходу - 42% (висаджено дерев -145 шт., кущів - 701 шт., квітів - 

85608 шт., посів газону - 2370 кв м).

4.12. Розробка концепції велосипедного 

руху та план-схема велодоріжок 

міста

2021-2024 роки Управління транспорту і 

зв’язку міської ради
x x x 0

Даний захід передбачено на 2022 рік. Наразі використовується захід з Плану міської мобільності 

«велосипедний рух».

4.13. Будівництво та розвиток мережі 

велосипедних зон та зв'язку між 

ними 

2021-2024 роки Управління транспорту і 

зв’язку міської ради, 

Управління капітального 

булівництва міської ради, КУ 

"Агенція розвитку міста" 

міської ради, Департамент 

економічного розвитку міської 

ради

x x 10

При розробці ПКД на капітальний ремон дорожнього покриття враховуються вимоги до 

велотранспорту (під час реконструкції Київського мосту у Житомирі). Станом на кінець І півріччя 

ПКД коригується.

4.14. Реалізація проєкту зі сталої 

мобільності (будівництво 

спеціалізованої велотраси типу  

"Pump-track")

2020-2021 роки Департамент економічного 

розвитку міської ради

Управління капітального 

будівництва

міської ради

Державний секретаріат з 

економічних питань уряду 

Швейцарії, КУ "Агенція 

розвитку міста" міської ради

x x x 50

Підготовлено проєкт контракту для підписання з компанією Velosolution. Надіслано на погодження 

консультантам лист-гарантію про будівництво спеціалізованої велотраси. Захід включено до міської 

цільової програми "Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об’єктів комунальної власності 

ЖМОТГ на 2021-2023 роки".

4.15. Облаштування велонавігації на 

туристичних і не туристичних 

веломаршрутах.

2021-2024 роки Управління транспорту і 

зв’язку міської ради
x x x 0

Не виконувався у зв'язку із відсутністю фінансування.

Розвивати вело- 

інфраструктуру міста

Підвищити безпеку для 

учасників дорожнього руху

Розвивати пішохідну 

інфраструктуру міста



4.16. Влаштування велопарковок біля 

об’єктів комунальної власності, 

закладів бюджетної сфери, 

комерційних об’єктів і магазинів

2021-2024 роки Управління транспорту і 

зв’язку міської ради, 

Управління капітального 

булівництва міської ради
x x x 0

Придбано 21 велопарковку, які встановлюватимуться відповідно до заявок. У ІІ кварталі заявок не 

надходило.

4.17. Облаштування критої парковки для 

велосипедів, закупівля велосипедів 

для працівників виконавчого 

комітету, комунальних установ

2020-2021 роки Департамент економічного 

розвитку міської ради

Державний секретаріат з 

економічних питань уряду 

Швейцарії

        КУ "Агенція розвитку 

міста" міської ради

x x x 50

Проведено тендер з вибору підрядної організації для облаштування критої парковки на території 

міської ради. Відбулося відкриття тендерних пропозицій. Переможець буде визначений остаточно 

після погодження пакету документів з консультантами.

4.19. Відновити та покращити 

технічний стан дорожнього 

покриття

Поточний та капітальний ремонт 

дорожнього покриття

2021-2024 роки Управління транспорту і 

зв’язку міської ради
x x x 0

В І кварталі 2021 року роботи по поточному ремонту не проводилися. 

4.20. Модернізація та покращення 

об’єктів транспортної 

інфраструктури (зупинки)

2021-2024 роки Управління транспорту і 

зв’язку міської ради
x x x 0

Не виконується у звязку із відсутністю фінансування.

4.21. Проведення заходів інформування 

населення щодо безготівкового 

розрахунку в громадському 

транспорті (електротранспорті)

2021-2024 роки Управління транспорту і 

зв’язку міської ради

x x x 100

Інформування проводиться постійно через оголошення в салонах транспортних засобів, сайті 

Житомирської міської ради, бігбордах.

4.22. Покращення стану 

електротранспортного парку, а 

також підвищення стандартів та 

культури надання послуг з 

перевезення пасажирів

2021-2024 роки Управління транспорту і 

зв’язку міської ради

x x x 100

В І кварталі 2021 року поставлено 11 нових тролейбусів з низькою підлогою.

4.23. Контроль виконання графіків та 

схем руху громадського транспорту; 

розробка мобільного додатку для 

моніторингу руху громадського 

транспорту; створення системи 

диспетчеризації громадського 

транспорту

2021-2024 роки Управління транспорту і 

зв’язку міської ради

x x x 100

Виконання забезпечується КП Житомиртранспорт, на базі якого працює диспетчерська служба 

контролю руху громадського транспорту 

4.24. Розвиток мережі міського 

електронного квитка на транспорт – 

оновлення та збільшення кількості 

муніципального електричного 

транспорту

2021-2024 роки Управління транспорту і 

зв’язку міської ради

x x x 0

Прийнято рішення щодо встановлення терміналів на зупинках для поповнення транспортної картки 

та проведено підготовчі роботи щодо пошуку компаній партнера 

4.25. Підвищити якість надання 

послуг з перевезення 

пасажирів

Забезпечення мешканців ключових 

мікрорайонів міста безперебійним 

транспортним сполученням

2021-2024 роки Управління транспорту і 

зв’язку міської ради

x x x 0

Управлінням напрацьовані зміни до мережі електротранспорту та міських автобусних маршрутів. 

Підготовлено технічне завдання на розробку нової транспортної мережі міського транспорту 

4.26. Оптимізація транспортної мережі із 

наданням пріоритетності 

громадському електротранспорту

2021-2024 роки Управління транспорту і 

зв’язку міської ради x x x 0

Розроблено проєкт нової транспортної мережі з наданням пріоритету міському електротранспорту 

4.27. Створення транспортних вузлів на 

периферії території громади, які 

включатимуть перехоплюючі 

парковки

2021-2024 роки Управління транспорту і 

зв’язку міської ради

x x x 0

Не виконується у зв'язку з відсутністю бюджетного фінансування.

4.28. Включення системи парковок в 

транспортну систему

2021-2024 роки Управління транспорту і 

зв’язку міської ради x x x 0

Не виконується у зв'язку з відсутністю бюджетного фінансування. Виконання даного заходу можливе 

при умові замовлення комплексної схеми організації дорожнього руху.

0,00 0,00 0,00

5.1. Розбудувати систему 

управління для розвитку вело-

інфраструктури

Обрання містера чи міс вело, що 

відповідатиме за розвиток 

велосипедної інфраструктури

2021-2024 роки Управління транспорту і 

зв’язку міської ради

x x x 0

Не виконується. Відсутня посада велоуповноваженого.

Сприяти розвитку міського 

громадського  транспорту

Розвивати вело- 

інфраструктуру міста

Підвищити якість надання 

послуг з перевезення 

пасажирів

ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ 4

5. Внутрішня організація



5.2. Перегляд та актуалізація завдань та 

посадових обов’язків членів робочої 

групи з впровадження Європейської 

Енергетичної Відзнаки (ЄЕВ)

2021-2024 роки Департамент економічного 

розвитку міської ради

x x x 0

У І півріччі 2021 перегляд та актуалізація завдань та посадових обов’язків членів робочої групи з 

впровадження Європейської Енергетичної Відзнаки (ЄЕВ) не здійснювалася.

5.3. Перегляд та актуалізація положення 

про робочу групу з ЄЕВ; проведення 

регулярних зустрічей із веденням 

протоколів

2021-2024 роки Департамент економічного 

розвитку міської ради

x x x 100

З метою реалізації місцевої енергетичної політики та на виконання взятих Житомирською міською 

радою зобов'язань розпорядженням міського голови створено робочу групу від 10.02.2021 р №115 

"Про створення робочої групи з реалізації місцевої енергетичної політики та впровадження 

Європейської Енергетичної Відзнаки"

У зв’язку із введенням заходів безпеки та обмежувальних заходів щодо недопущення поширення 

коронавірусної інфекції COVID-19 на території України та Житомирської міської об’єднаної 

територіальної громади засідання робочої групи у І кварталі проводилося в обмеженому колі осіб.

Внесено зміни в склад робочої групи розпорядженням міського голови від 28.05.2021 року № 454 

"Про внесення змін до розпорядження міського голови № 115 від 10.02.2021 Про створення робочої 

групи з реалізації місцевої енергетичної політики та впровадження Європейської Енергетичної 

Відзнаки"

У ІІ кварталі засідання робочої групи відбулося 31.05.2021 року та 23.06.2021 року.

5.4. Стимулювати працівників 

бюджетних установ 

скорочувати споживання 

енергії на рівні закладів

Вдосконалення впровадженого 

Положення про стимулювання 

заходів з енергозбереження

2021-2024 роки Департамент бюджету та 

фінансів міської ради

Департамент економічного 

розвитку ЖМР 

x x x 100

25 березня 2021 року депутати Житомирської міської ради ухвалили рішення №110 «Про внесення 

змін до рішення міської ради від 24.12.2020 р. №54 «Про бюджет Житомирської міської 

територіальної громади на 2021 рік», яким затвердили розрахунки фактично досягнутої економії 

бюджетних асигнувань, виділених на оплату теплової енергії у ІІ півріччі 2020 року.

Загальний затверджений обсяг фактично досягнутої економії бюджетних коштів внаслідок 

ефективної експлуатації будівель у ІІ півріччі 2020 року склав 981 338,69 грн., в тому числі:

по закладах освіти – 633 371,70 грн.;

по закладах охорони здоров’я – 318 400,73 грн.;

по закладах культури – 28 093,78 грн.;

по Житомирському міському територіальному центру соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) Житомирської міської ради – 1 087,58 грн.;

по Житомирському міському центру соціальних служб міської ради – 384,90 грн.

5.5. Контролювати відповідність 

дій виконавчих органів 

енергетичній політиці міста

Впровадження заходів 

муніципального енергетичного 

плану, відповідних щорічних 

планів, а також підготовка звітів 

про їх виконання

2021-2024 роки Департамент економічного 

розвитку міської ради

x x x 100

Щоквартальний звіт підготовлено та опубліковано на сайті Житомирської міської ради.

5.6. Підготовка та подання на ЄК звітів 

про виконання Плану дій зі сталого 

енергетичного розвитку 

Житомирської міської 

територіальної громади на 2015-

2024 рок, а також забезпечення 

довгострокового планування 

впровадження енергоефективних 

заходів

2021-2024 роки Департамент економічного 

розвитку міської ради

x x x 0

Подача звітності запланована на ІІІ-ІV квартал 2021 р. після збору інформації, проведення 

розрахунків та затверження звіту на сесії Житомирської міської ради.

5.7. Аналіз існуючого стану та 

визначення базового рівня викидів 

СО2 сектору «транспорт»; оцінка 

заходів спрямованих на 

пом’якшення наслідків зміни 

клімату та розробка додаткових 

заходів в тому числі з оцінкою 

скорочення СО2 від їх 

впровадження у секторі «транспорт»

2021-2024 роки Департамент економічного 

розвитку міської ради

КУ «Агенція розвитку міста» 

міської ради

x x x 100

28 квітня 2021 року проведено онлайн семінар "Методологія обліку викидів СО2 для сектору 

транспорту" в рамках проєкту «Інтегрований розвиток міст в Україні ІІ», що впроваджується 

німецькою урядовою компанією «Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH» 

за фінансової підтримки Урядів Німеччини і Швейцарії. У червні 2021 року в рамках урбаністично-

культурного фестивалю "Майстерня міста" відбулася презентація напрацювань по стратегічному 

документу "План дій сталого енергетичного розвитку та клімату Житомирської міської 

територіальної громади на 2021-2030 роки".

5.8. Організація та проведення 

семінарів, тренінгів з питань 

енергетичної та кліматичної 

політики громади для виконавчих 

органів міської ради, представників 

бюджетних закладів, установ, 

організацій (відповідальних за 

енергозбереження), (оплата послуг 

оренди приміщення, харчування, 

перевезення тощо) 

2021-2024 роки Департамент економічного 

розвитку міської ради

10,00 10,00 x 100

8 червня 2021 року відбулося онлайн навчання з енергетичного менеджменту для представників 

дошкільних, позашкільних та загальноосвітніх навчальних закладів громади, представників закладів 

культури та охорони здоров'я (завідувачі господарством та заступники директорів з 

господарської/адміністративно-господарської роботи) на тему «Ефективне використання теплової 

енергії та експлуатація системи опалення».

Впровадити систему 

управління Європейська 

енергетична відзнака

Виконувати зобов’язання 

міста в рамках Угоди мерів

Підвищити рівень трудового 

потенціалу виконавчих 

органів міської ради, 

працівників бюджетних 

установ та комунальних 

підприємств



5.9. Організація та проведення 

конференцій, форумів, круглих 

столів з питань енергетичної та 

кліматичної політики громади для 

жінок та чоловіків різних вікових та 

соціальних груп (оплата послуг 

оренди приміщення, харчування, 

перевезення тощо)

2021-2024 роки Департамент економічного 

розвитку міської ради

x x x 0

5.10. Проведення гендерного аналізу 

представництва жінок та чоловіків в 

органах місцевого самоврядування, 

відповідальних за розробку і 

впровадження енергетичної та 

кліматичної політики громади: 

відповідних структурних 

підрозділах міської ради, робочої 

групи з впровадження Європейської 

Енергетичної Відзнаки, бюджетних 

закладів, установ, організацій

2021 рік Департамент економічного 

розвитку міської ради

Фонд ім.Ф.Генріха Бьоля

ГО «Жіночий енергетичний 

клуб» x x x 100

Підготовлено  та затверджено технічне завдання на проведення гендерного аналізу представництва 

жінок та чоловіків в органах місцевого самоврядування, відповідальних за розробку і впровадження 

енергетичної та кліматичної політики громади: відповідних структурних підрозділах міської ради, 

робочої групи з впровадження Європейської Енергетичної Відзнаки, бюджетних закладів, установ, 

організацій.

Оголошено конкурс "Проведення гендерного аналізу міської енергетичної та кліматичної політики 

Житомирської МТГ":

- ГУРТ: https://gurt.org.ua/vacancies/70145/

- Простір: https://www.prostir.ua/?grants=provedennya-hendernoho-analizu-miskoji-enerhetychnoji-ta-

klimatychnoji-polityky-zhytomyrskoji-mth

- Велика ідея: https://biggggidea.com/opportunities/provedennya-gendernogo-analizu-misko-energetichno-ta-

klimatichno-politiki-zhitomirsko-mtg/

5.11. Розробити навчальний модуль щодо 

гендерної складової в енергетичній 

та кліматичній політиці громади та 

провести навчання для 

представників і представниць 

органів місцевого самоврядування, 

відповідальних за розробку і 

впровадження енергетичної та 

кліматичної політики громади

2021-2022 роки Департамент економічного 

розвитку міської ради

Фонд ім.Ф.Генріха Бьоля

ГО «Жіночий енергетичний 

клуб»
x x x 100

Підготовлено  та затверджено технічне завдання на розробку навчального модулю щодо гендерної 

складової в енергетичній та кліматичній політиці громади та проведення навчання для представників 

і представниць органів місцевого самоврядування, відповідальних за розробку і впровадження 

енергетичної та кліматичної політики громади. 

Оголошено конкурс "Проведення гендерного аналізу міської енергетичної та кліматичної політики 

Житомирської МТГ":

- ГУРТ: https://gurt.org.ua/vacancies/70145/

- Простір: https://www.prostir.ua/?grants=provedennya-hendernoho-analizu-miskoji-enerhetychnoji-ta-

klimatychnoji-polityky-zhytomyrskoji-mth

- Велика ідея: https://biggggidea.com/opportunities/provedennya-gendernogo-analizu-misko-energetichno-ta-

klimatichno-politiki-zhitomirsko-mtg/

5.11. Аналіз наслідків реалізації заходів 

муніципального енергетичного 

плану з гендерної перспективи

2021-2022 роки Департамент економічного 

розвитку міської ради

Фонд ім.Ф.Генріха Бьоля

ГО «Жіночий енергетичний 

клуб»

x x x 100

Підготовлено та затверджено технічне завдання на проведення аналізу наслідків реалізації заходів 

муніципального енергетичного плану з гендерної перспективи.

Оголошено конкурс "Проведення гендерного аналізу міської енергетичної та кліматичної політики 

Житомирської МТГ":

- ГУРТ: https://gurt.org.ua/vacancies/70145/

- Простір: https://www.prostir.ua/?grants=provedennya-hendernoho-analizu-miskoji-enerhetychnoji-ta-

klimatychnoji-polityky-zhytomyrskoji-mth

- Велика ідея: https://biggggidea.com/opportunities/provedennya-gendernogo-analizu-misko-energetichno-ta-

klimatichno-politiki-zhitomirsko-mtg/

5.13. Контролювати екологічність 

офісних матеріалів

Врахування критеріїв екологічності 

при закупівлі канцелярії, побутової 

хімії (прибирання тощо) при 

здійсненні закупівель через систему 

«Прозоро»

2021-2024 роки Відділ господарського 

забезпечення

x x x

5.14. Підготовка договору з місцевим 

консультантом ЄЕВ та 

передбачення відповідного 

бюджету, щоб забезпечити 

продовження підтримки процесу 

ЄЕВ

2021-2024 роки Департамент економічного 

розвитку міської ради

40,00 40,00 0 0

5.15. Розробка та затвердження звіту за 

результатами економіко-

математичного моделювання 

сценаріїв розвитку енергетики до 

2050 року (перехід на 100% ВДЕ)

2020-2021 роки Департамент економічного 

розвитку міської ради

КУ «Агенція розвитку міста» 

міської ради

ГО «350.org»

x x x 100

Звіт розроблений. Даний звіт буде включений до ПДСЕРК після завершення роботи над ПДСЕРК. В 

наступних кварталах звітування не потребується.

50,00 50,00 0,00

6.1. Реалізація заходів розробленої 

комунікаційної концепції щодо 

енергетичної та кліматичної 

політики громади

2020-2024 роки Департамент економічного 

розвитку міської ради, КУ 

"Агенція розвитку міста" 

міської ради

x x x 100

Триває підготовка технічного завдання на розробку веб-сайту «Зелене місто Житомир»Поширювати цілі МЕПу серед 

громади

Підвищити рівень трудового 

потенціалу виконавчих 

органів міської ради, 

працівників бюджетних 

установ та комунальних 

підприємств

Виконувати зобов’язання 

міста в рамках імплементації 

Європейської Енергетичної 

Відзнаки

ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ 5

6. Комунікація та співпраця



6.2. Створення та промоція веб-сайту 

«Зелене місто Житомир» про 

енергетичну та кліматичну політику 

громади

2020-2021 роки Департамент економічного 

розвитку міської ради

Державний секретаріат з 

економічних питань уряду 

Швейцарії

КУ "Агенція розвитку міста"

x x x 50

Триває підготовка технічного завдання на розробку веб-сайту «Зелене місто Житомир»

6.3. Створення логотипу та брендингу 

загальної промоційної кампанії 

«Зелене місто Житомир» про 

енергетичну та кліматичну політику 

громади

2020-2024 роки Департамент економічного 

розвитку міської ради

Державний секретаріат з 

економічних питань уряду 

Швейцарії     КУ "Агенція 

розвитку міста" міської ради 

x x x 100

Підписано контракт на розробку логотипу. 

Розроблений логотип (триває процес його погодження зацікавленими сторонами).

6.4. Розвиток офіційного веб-сайту та 

сторінок у соціальних мережах із 

збільшенням тем щодо енергетичної 

та кліматичної політики громади

2021-2024 роки Департамент економічного 

розвитку міської ради

Управління по зв’язках з 

громадськістю міської ради

x x x 100

На сайті Житомирської міської ради підготовлено та опубліковано 35 публікацій на тему 

енергоефективності, енергозбереження та зміни клімату.

6.5. Організація та проведення 

щорічного заходу «Дні сталої 

енергії» для жінок та чоловіків 

різних вікових та соціальних груп        

2021-2024 роки Департамент економічного 

розвитку міської ради

Державний секретаріат з 

економічних питань уряду 

Швейцарії

x x x 100

На сайті Житомирської міської ради розміщено гугл-форму для збору ідей проведення заходу "Дні 

сталої енергі" 25-29 жовтня 2021 року https://forms.gle/VytrfZqx8Z6mZEZL9 

6.6.

Поширювати цілі МЕПу серед 

громади

Підготовка та проведення 

промоційної кампанії про проєкти 

щодо енергетичної та кліматичної 

політики громади реалізація яких 

здійснюється за підтримки 

міжнародних партнерів

2021-2024 роки Департамент економічного 

розвитку міської ради

  

 Державний секретаріат з 

економічних питань уряду 

Швейцарії

  

 Інші партнери

За І півріччя 2021 року під час онлайн-конференція Danfoss East Europe "Green Restart: Реновація 

громадських будівель" міський голова Житомира Сергій Сухомлин розповів про систему 

енергетичного менеджменту Житомирської громади.

Про реалізацію освітньої платформи "Агенти кліматичних змін" опубліковано статтю в газеті 

Верховної ради України "Голос України" http://www.golos.com.ua/article/346240

19 травня Житомир долучився до онлайн-марафону «Гарні практики відкритого врядування». В 

панелі «Взаємодія з громадськістю у збереженні довкілля»  розповіли про досвід впровадження 

комунікаційної концепції енергоефективності та зміни клімату Житомира.

Перемога Житомира у конкурсі “Кращі практики впровадження Планів дій щодо клімату та енергії” 

серед громад з населенням більш як 50 тис. осіб. Кращими практиками впровадження Плану дій 

сталого енергетичного розвитку Житомирської громади на розгляд журі було представлено:

- результати Проєкту з термореабілітації будівель 5-ти дошкільних навчальних закладів, який 

впроваджувався за підтримки Державного секретаріату Швейцарії з економічних питань (SECO);

- положення про стимулювання заходів з енергозбереження;

- шкільна освітня платформа «Агенти кліматичних змін», який впроваджується за підтримки 

Державного секретаріату Швейцарії з економічних питань (SECO).

Під час засідання Палати місцевих влад Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові 

України міський голова Житомира Сергій Сухомлин розповів про досвід впровадження проєктів з 

енергоефективності, приєднання до європейської ініціативи "Угода мерів-Схід", Європейську 

Енергетичну Відзнаку в Україні, перехід Житомира на 100% ВДЕ; про міжнародні фінансові 

організації, які працюють та підтримують Житомирську громаду, розвиток системи теплопостачання 

та водопостачання Житомира.

15-16 червня 2021 року місто Житомир відвідала делегація представників виконавчого комітету 

Чорноморської міської ради. Метою візиту були обмін досвідом та досягненнями у сфері 

енергоефективності, впровадження плану дій зі сталого енергетичного розвитку Житомира, участь в 

ініціативах Угода мерів, Європейська Енергетична Відзнака в Україні, співпраці з іншими 

міжнародними організаціями.

   

25 червня 2021 року під час урбаністично-культурного фестивалю "Майстерня міста Житомир" 

відбулося обговорення напрацьованих результатів стратегічного документу «План дій сталого 

енергетичного розвитку та клімату (ПДСЕРК) Житомирської міської територіальної громади до 2030 

року».

100xxx



6.7. Організація та проведення «Вело 

дня» серед жінок та чоловіків різних 

вікових та соціальних груп

2021-2024 роки Департамент економічного 

розвитку міської ради

КУ «Агенція розвитку міста» 

міської ради

Державний секретаріат з 

економічних питань уряду 

Швейцарії

x x x 100

29 травня проведено «Велодень-2021» https://zt-rada.gov.ua/?3398[0]=13702

6.8. Організація та проведення 

велосипедних шкіл на базі 

навчальних закладів громади 

(закупівля велосипедів, обладнання, 

матеріалів, промоційна кампанія)

2021-2024 роки Департамент економічного 

розвитку міської ради

КУ «Агенція розвитку міста» 

міської ради

Державний секретаріат з 

економічних питань уряду 

Швейцарії

x x x 0

Підготовлено технічне завдання на купівлю велосипедів для велошколи. Складено бюджет заходу. 

Виконання заходу заплановано на ІІІ-ІV квартал 2021 р.

6.9. Розробка онлайн інструменту для 

велосипедистів громади Житомира

2021-2024 роки Департамент економічного 

розвитку міської ради

  

 КУ «Агенція розвитку міста» 

міської ради

  

 Державний секретаріат з 

економічних питань уряду 

Швейцарії

x x x 0

Заплановано на IV квартал 2021 року

6.10. Висвітлення та промоція сталого 

способу пересування авто 

(карпулінг, каршерінг) серед 

мешканців громади

2021-2024 роки Департамент економічного 

розвитку міської ради

  

 Управління по зв’язках з 

громадськістю міської ради

  

 Державний секретаріат з 

економічних питань уряду 

Швейцарії

x x x 0

Заплановано на ІІІ-ІV квартал 2021 року

6.11 Висвітлення та промоція 

використання електромобілів серед 

мешканців громади

2021-2024 роки Департамент економічного 

розвитку міської ради

  

 Управління по зв’язках з 

громадськістю міської ради

  

 Державний секретаріат з 

економічних питань уряду 

Швейцарії

x x x 0

Заплановано на ІІІ-ІV квартал 2021 року

6.12. Популяризація створення ОСББ, 

налагодження регулярної співпраці 

2021-2024 роки Управління муніципального 

розвитку міської ради

x x x 100

За І півріччя 2021 року офіційно створено нових 22 ОСББ.

6.13. Організація та проведення 

семінарів, тренінгів з питань 

енергетичної та кліматичної 

політики громади для представників 

ОСББ (оплата послуг оренди 

приміщення, харчування, 

перевезення тощо)

2021-2024 роки Департамент економічного 

розвитку міської ради

Управління муніципального 

розвитку міської ради
35,00 35,00 0,00 0

Анонсовано 80 вебінарів для управителів багатоквартирних будинків

6.14. Організація та проведення 

конференцій, форумів, круглих 

столів з питань енергетичної та 

кліматичної політики громади для 

жінок та чоловіків різних вікових та 

соціальних груп (оплата послуг 

оренди приміщення, проживання, 

харчування, перевезення тощо)

2021-2024 роки Департамент економічного 

розвитку міської ради

x x x 0

Заплановано на ІІ-ІІІ квартал 2021 року.

6.15. Участь Житомирської міської 

територіальної громади в Асоціації 

«Енергоефективні міста України» 

(сплата членських внесків)

2021-2024 роки Департамент економічного 

розвитку міської ради

Асоціація «Енергоефективних 

міст України»
50,00 50,00 50,00 100

Сплачено членські внески до Асоціації «Енергоефективні міста України»

Промоція екологічних видів  

транспорту та використання 

авто у більш сталий та 

ефективний спосіб

Сформувати експертне 

середовище для реалізації 

цілей енерго-збереження в 

житловому секторі

Забезпечити обмін кращими 

практиками імплементації 

проектів, обмін ноу-хау з 

іншими містами



6.16. Співпраця з офісом Європейської 

Енергетичної Відзнаки на 

національному рівні

2021-2024 роки Департамент економічного 

розвитку міської ради

Асоціація «Енергоефективних 

міст України»
x x x 100

Проведено 6 скайп-зустрічей з консультантами. 

6.17. «Енергетичне побратимство» міст 

на національному та міжнародному 

рівнях - прийом офіційних 

делегацій, міжнародних та 

вітчизняних 

партнерів,супроводжуючих осіб 

(оплата послуг проживання, 

харчування, перевезення тощо)

2021-2024 роки Департамент економічного 

розвитку міської ради

40,00 40,00 4,8 100

Проведено нараду з виконавчими органами міської ради, комунальними підприємствами міської 

ради щодо підготовки до засідання Наглядового комітету 28 квітня 2021 року.

15-16 червня 2021 року місто Житомир відвідала делегація представників виконавчого комітету 

Чорноморської міської ради. Метою візиту був обмін досвідом та досягненнями у сфері 

енергоефективності, впровадження плану дій зі сталого енергетичного розвитку міста Житомира, 

діяльність в рамках "Угоди мерів", "Європейська енергетична відзнака", співпраця з іншими 

міжнародними організаціями.

6.18. Просування ідей Європейської 

Енергетичної Відзнаки та Угоди 

мерів (обмін досвідом з обласною 

державною адміністрацією)

2021-2024 роки Департамент економічного 

розвитку міської ради

x x x 0

Захід у І півріччі 2021 року не виконувався.

6.19. Підготовка, організація та 

проведення занять для вчителів, 

учнів шкіл з питань енергетичної та 

кліматичної політики громади

2021-2024 роки Департамент економічного 

розвитку міської ради

Державний секретаріат з 

економічних питань уряду 

Швейцарії

x x x 100

На базі Поліського національного університету за підтримки  Державного секретаріату Швейцарії з 

економічних питань (SECO), КУ "Агенція розвитку міста" проведено два заняття в рамках освітньої 

школи "Агенти кліматичних змін".

6.20. Підготовка та реалізація спільних 

проєктів з питань енергетичної та 

кліматичної політики громади, а 

саме: організація та реалізація 

проєкту Школа «Агенти 

кліматичних змін» для учнів шкіл 

на базі університету 

2021-2024 роки Департамент економічного 

розвитку міської ради

Державний секретаріат з 

економічних питань уряду 

Швейцарії

Поліський національний 

університет

КУ "Агенція розвитку міста" 

міської ради

x x x 100

Підготовлено проєкт договору з підрядною організацією, документ погоджено консультантами та 

міським головою. Укладено договір на організацію та реалізацію проєкту «Агенти кліматичних 

змін».

У квітні 2021 року оголошено про реєстрацію на захід.  

19 травня 2021 року відбулося офіційне  відкриття освітньої платформи «Агенти кліматичних змін» 

(https://zt-rada.gov.ua/?3398[0]=13604).

26 травня 2021 року проведено друге заняття проєкту  «Агенти кліматичних змін» під час якого учні 

житомирських шкіл грали в кліматичні ігри 

(https://www.facebook.com/100014160933403/posts/1154175038397850/?d=n ).

6.21. Організація проходження практики 

студентами в структурних 

підрозділах виконавчого комітету 

міської ради

2021-2024 роки Департамент економічного 

розвитку міської ради

Управління у справах сім’ї, 

молоді та спорту міської ради

x x x 100

За І півріччя 2021 року пройдено дистанційну практику студентами Поліського національного 

університету, Острозької академії та Житомирської політехніки.

6.22. Організація, проведення ярмарків 

енергоефективності, проведення 

інших спільних подій з 

підприємствами

2021-2024 роки Департамент економічного 

розвитку міської ради

x x x 0

Виконання заходу заплановано  на ІІІ квартал 2021 року під час проведення заходу "Дні сталої 

енергії" в Житомирській міській територіальній громаді.

6.23 Висвітленням та промоція переваг 

та ефективності встановлення 

сонячних колекторів/панелей

2021-2024 роки Департамент економічного 

розвитку міської ради

Управління по зв’язках з 

громадськістю міської ради

Державний секретаріат з 

економічних питань уряду 

Швейцарії

x x x 0

Заплановано на ІІІ-ІV квартал 2021 року.

6.24. Розробка оцінки та звіту щодо 

ефективності встановлення 

сонячних панелей для 10 будівель 

(підприємства, бізнес)

2021-2024 роки Департамент економічного 

розвитку міської ради

Державний секретаріат з 

економічних питань уряду 

Швейцарії

x x x 0

Заплановано на ІІІ-ІV квартал 2021 року.

6.25. Розробка, тиражування та 

поширення поліграфічної продукції 

навчального, довідкового, 

рекламного характеру про 

ефективність встановлення 

сонячних панелей

2021-2024 роки Департамент економічного 

розвитку міської ради

Державний секретаріат з 

економічних питань уряду 

Швейцарії

20,00 20,00 0,00 0

Захід у І півріччі 2021 року не виконувався.

Забезпечити обмін кращими 

практиками імплементації 

проектів, обмін ноу-хау з 

іншими містами

Налагодити співпрацю з 

місцевими університетами та 

науково-дослідними 

організаціями

Стимулювати впровадження 

енерго-ефективних заходів 

населенням та суб’єктами 

господарювання



6.26. Відшкодування відсотків/частини 

тіла кредиту на впровадження 

енергоефективних заходів у 

житлових будівлях (для ОСББ та 

ЖБК, які беруть участь у програмі 

«теплі кредити»)

2021-2024 роки Департамент економічного 

розвитку міської ради 

Управління муніципального 

розвитку міської ради 257,03 257,03 257,03 100

Проведено відшкодування по 3 "теплим" кредитам ОСББ за 2020 рік. Щомісячно відшкодовуються 

відсотки по кредиту ОСББ "Київська 52". Рішенням міської ради № 197 від 17.06.2021 року частина 

коштів, які передбачалися в рамках даного заходу, перенесені на захід "Відшкодування відсотків по 

кредиту на впровадження заходів енергомодернізації житлових будівель протягом перших 18 місяців 

кредитування (для ОСББ, які беруть участь у Програмі «ЕНЕРГОДІМ»)".

6.27. Відшкодування відсотків по кредиту 

на впровадження заходів 

енергомодернізації житлових 

будівель протягом перших 18 

місяців кредитування (для ОСББ, 

які беруть участь у Програмі 

«ЕНЕРГОДІМ»)

2021-2024 роки Департамент економічного 

розвитку міської ради 

Управління муніципального 

розвитку міської ради 5 242,97 5 242,97 77,40 1,5

Відшкодовано відсотки по кредиту ОСББ "Автоном-69" за жовтень та листопад 2020 року. В інших 

ОСББ, які планують брати участь у Програмі "Енергодім", кредити поки не залучені.

6.28. Надавати пріоритет 

«зеленим» інвестиціям та 

компаніям

Приваблення в місто підприємств, 

що працюють із «зеленими» 

технологіями

2021-2024 роки Департамент економічного 

розвитку міської ради x x x 0

6.29. Залучення до співпраці активної 

молоді та людей з громадських 

організацій і бізнесу; підтримка 

загальноєвропейських  ініціатив і 

заходів (Дні сталої енергії, Тиждень 

сталої мобільності, Година Землі, 

День без поліетилену тощо)

2021-2024 роки Департамент економічного 

розвитку міської ради

Управління транспорту і 

зв’язку міської ради

КУ «Агенція розвитку міста» 

міської ради

x x x 100

Проведено комунікаційну підтримку заходу "Година Землі".

На сайті Житомирської міської ради розміщена гугл форма для збору ідей проведення заходу "Дні 

сталої енергі" https://forms.gle/VytrfZqx8Z6mZEZL9 

6.30. Підтримка в створенні місцевої 

асоціації велосипедистів та інших 

громадських організацій, що 

зосереджуватимуть увагу на сталій 

енергії, захисті клімату та сталому 

розвитку громади

2021-2024 роки Управління транспорту і 

зв’язку міської ради, 

Управління сім’ї, молоді та 

спорту міської ради x x x 0

За перше півріччя захід не проводився.

6.31. Створення та ведення на сайті ради 

відкритого реєстру заяв та договорів 

ОСББ про відшкодування відсотків 

за кредитами, залученими на 

енергомодернізацію

2021-2024 роки Управління муніципального 

розвитку міської ради

x x x 100

Відкритий реєстр заяв та договорів на сайті ради розміщено за посиланням: http://zt-

rada.gov.ua/files/upload/sitefiles/doc1599748254.pdf 

За І півріччя 2021 року інформацію оновлювали: 16.03.2021, 18.06.2021, 24.06.2021.

6.32. Організація та проведення 

тематичних соціальних досліджень

2021-2024 роки Департамент економічного 

розвитку міської ради x x x 0

За перше півріччя 2021 року тематичних соціальних досліджень не проводилось.

6.33. Просвітницька робота та заходи в 

навчальних закладах

2021-2024 роки Департамент освіти міської 

ради

x x x 100

Учні Житомирської громади у березні 2021 року взяли участь у всеукраїнському конкурсі екологічної 

просвіти "Земля - наш спільний дім" та міському екологічному фестивалі "Голос Землі".

Учні ЗЗСО є призерами та переможцями Всеукраїнських та Міжнародних конкурсів: "Енергія та 

середовище", "Екософт", "Україна-Європа-Світ", "INFOMATRIX", "Винахідників і раціоналізаторів" 

та ін. Оновлені змінні енергетичні куточки; співпраця НМЦ департаменту освітиз ВНЗ (ЖДТУ ім. 

І.Франка, Поліського національного університету, Житмоирської політехнікиз проблемами "Вплив 

діяльності людини на клімат та адаптацію до змін клімату";

- продовжується дослідно-експериментальна робота Всеукраїнського рівня закладів дошкільної 

освіти м. Житомира "Формування екологічного, економічного, соціально доцільної поведінки 

дошкільників у контексті освіти для сталого розвитку";

- проводяться олімпіади, конкурси МАН екологічного спрямування;

- на базі Поліського національного університету проходять заняття для учнів ЗЗСО "Агенти 

кліматичних змін".

6.34. Підтримка роботи інформаційно-

консультаційного центру («Зелений 

офіс») для мешканців та суб’єктів 

господарювання громади

2021-2024 роки КУ "Агенція розвитку" 

Житомирської міської ради

х х x 100

Консультаційні послуги надаються на базі КУ «Агенція розвитку міста» Житомирської міської ради з 

2017 року. Інформаційно-просвітницькі заходи плануються на ІІ-ІV квартал 2021 року. 

5645,00 5645,0 389,2

7.1. Повернення місцевого боргу 

(НЕФКО)

2021-2023 роки Департамент бюджету та 

фінансів міської ради
21818,20 21818,20 9147,30 41,9

Згідно умов та термінів кредитного договору від 25.09.2014 №НЕФКО 4/13, термін сплати 

зобовязань - 15 травня та 15 листопада (ІІ та ІV квартали)

7.2. Обслуговування місцевого боргу 

(НЕФКО)

2021-2023 роки Департамент бюджету та 

фінансів міської ради 3739,70 3739,70 1565,20 41,9

Згідно умов та термінів кредитного договору від 25.09.2014 № НЕФКО 4,/13, термін сплати 

зобовязань -15 травня та 15 листопада (ІІ та ІV квартали)
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7. Інші заходи

Забезпечити виконання 

зобов’язань перед донорами 

та міжнародними 

фінансовими організаціями

Підвищити обізнаність 

населення з питань 

раціонального споживання 

енергії та оптимальних 

технічних рішень для 

скорочення споживання 

енергії на рівні кінцевого 

споживача

Стимулювати впровадження 

енерго-ефективних заходів 

населенням та суб’єктами 

господарювання

Забезпечити участь активних 

мешканців в реалізації 

місцевої енергетичної 

політики



7.3. Надання платних поворотних 

кредитів із спеціального фонду 

міського бюджету комунальному 

підприємству 

«Житомиртеплокомуненерго» 

Житомирської міської ради 

(НЕФКО, ЄБРР)

2017-2024 роки Департамент бюджету та 

фінансів міської ради

55025,40 55025,40 0,00 0

У зв’язку із виконанням позичальником у звітному періоді зобовязань за кредитними договорами, 

платні поворотні кредити підприємству не надавались.

7.4. Оплата ліцензії за користування 

програмним продуктом 

«Європейська Енергетична 

Відзнака», оплата послуг 

процесуального агента та 

пов'язаних з цим послуг

2021-2024 роки Департамент економічного 

розвитку міської ради

35,00 35,00 35,00 100

Оплачено ліцензію за користування програмним продуктом «Європейська Енергетична Відзнака» у 

2021 році.

7.5. Надання платних поворотних 

кредитів із спеціального фонду 

міського бюджету комунальному 

підприємству «Житомирське 

трамвайно-тролейбусне управління» 

Житомирської міської ради (ЄБРР)

2021-2024 роки КП "Житомирське трамвайно-

тролейбусне управління" 

Житомирської міської ради, 

департамент бюджету та 

фінансів міської ради

20890,90 20890,90 0,00 0

У зв’язку із виконанням позичальником у звітному періоді зобовязань за кредитними договорами, 

платні поворотні кредити підприємству не надавались.

101509,20 101509,20 10747,50

107204,20 107204,20 11136,73
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РАЗОМ

Забезпечити виконання 

зобов’язань перед донорами 

та міжнародними 

фінансовими організаціями


